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Rólunk 
Nagyfödémes

Nagyfödémes 4597 (2021. 1. 1-es adat) la-
kosú község. Délnyugat–Szlovákia Dunamen-
ti - síkságán fekszik, Szenctől 17 km-re délke-
let, Galántától 17 km-re délnyugat irányban a 
Pozsony-nyitrai főút mentén. A község határa 
117-122 m-es tengerszint feletti magasságban 
terül el a Dunamenti-síkság,- Fekete–víz és a 
Kis–Duna közötti részén. A Fekete–víz a község 
határának északi peremén folyik és környékén 
érdekes, szinte érintetlen természet – Ekopark 
várja az itt pihenni vágyókat. 

Az okiratok a falut először 1221-ben említik 
Fudemus néven, s a pozsonyi birtokhoz, később 
a pozsonyi uradalomhoz tartozott. 1422-ben az 
oklevelekben Wyfedemes néven olvashatjuk.  
A XVI. században már Németfödémes és Ófödé-
mes néven említik. 1976-tól a községhez csatol-
ták az egykori Hajmás és Szőgyén nevű települé-
sek összekapcsolása révén létesült Nové Osady 
községet is. 

A község jelentősebb műemléke a Szent Mi-
hály arkangyalról elnevezett római katolikus 
templom. Reneszánsz stílusban kezdték építeni 
1594-ben. Az adatok szerint 1670–ben fejezték 
be, 1718-ban építették hozzá a tornyot. 

Az evangélikus templomot 1958-ban hozták 
létre a Pállfy uradalom egyik gazdasági épületé-
ben az 1947-ben idetelepült szlovák evangéliku-
sok kezdeményezésére. 

A falu közepén, az evangélikus parókia szom-
szédságában klasszicista kúria áll: Lacsny Miklós 
építtette 1828-ban, aki ugyanebben az évben itt 
alapította meg Közép-Európa első cukorgyárát. 

A tér közelében lévő emelkedőn látható a mű-
emlék jellegű Kálvária, körte alakú átriumos tér-
ség. A déli és az északi oldalon 7-7 kápolnasze-
rű mélyedést építettek a falba, amelyek a belső 
tér felé benyúlnak. Az átrium körtealakzatának 
csúcsában az 1756-ban épült klasszicista stílu-
sú Fájdalmas Szűz Mária kápolna áll. A műemlék 
együttest 2004-ben Európai uniós támogatással 
felújították és újraszentelték. 

A községben több emléke maradt fenn a népi 
építkezésnek. Legrégibb és legértékesebb kö-
zülük az 1910-ben épült parasztház. A kis há-
romosztatú épület, deszkacsúccsal és náddal 
fedett nyeregtetővel. A tájházat a felújítás után, 

1991. július 1–én nyitották meg. Berendezése az 
1920–30-as éveket idézi. A község központjában 
található parkban kopjafák emlékeztetnek az itt 
rendszeresen megrendezett nyári művelődési 
táborokra. 

Ma a település a galántai járás legnagyobb 
községe. Minden igényt kielégítő ügyintézéssel, 
egészségügyi és egyéb szolgáltatásokkal, iskola-
rendszerrel, kulturális és sportlétesítményekkel. 
A pihenni vágyóknak a szakszerűen gondozott 
zöld területek, parkok, a felújított strandfürdő, 
golfpálya, a „Lotos Lake” tó és a Fekete víz mel-
letti „Relax” pihenő park nyújtanak felüdülést. 
A község teljesen közművesített. A fiatal csalá-
doknak a község bérlakásokat biztosít. A közsé-
gi bérlakások száma 2021-ben elérte a 100-at.  
A kerékpárosok a községben és közvetlen kör-
nyékén immár három kerékpárutat használhat-
nak biztonságosan.

A községet 1999 óta Ing. Gőgh Ferenc, DBA, 
polgármester és jelenleg 11 tagú képviselőtes-
tület irányítja, akik a község fejlesztése mellett 
nagy figyelmet fordítanak a sokrétű társadalmi, 
sport és kulturális rendezvényekre is.

Érdekes attrakciónak számít az évente meg-
rendezésre kerülő nemzetközi díjugrató lóver-
seny és a falunapok is. Egészhetes művelődést, 
kikapcsolódást és szórakozást kínál a Mátyus-
földi Fesztivál néven megrendezett kulturális 
hét. További rendszeres rendezvények a Majális, 
a Szőgyéni vigadalom és a Községi lámpácskák 
nevű lampionos felvonulás. 

A rendezvények gyakori résztvevői a testvér-
város Jánossomorja kulturális csoportjai, egyéni 
alkotói, írók, képzőművészek, előadók. 

Nagyfödémesi Községi Hivatal – Obecný úrad Veľké Úľany
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Veľké Úľany 

Obec  s počtom 4597 obyvateľov (údaj k 1. 1. 
2021) leží na juhozápadnom Slovensku na Podu-
najskej nížine, 17 km juhovýchodne od Senca a 
17 km juhozápadne od Galanty, pri štátnej ces-
te medzi Bratislavou a Nitrou. Chotár obce leží 
v nadmorskej výške 117-122 m, medzi riekami 
Malý Dunaj a Čierna Voda, ktorá tečie severným 
okrajom chotára. Na návštevníkov tu čaká Eko-
park, skoro nedotknuté prírodné prostredie.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1221 
- pod názvom Fudemus a bola majetkom hra-
du Bratislava, neskôr panstva Bratislava. V roku 
1422 sa obec v listinách spomína ako Wyfede-
mes. V 16. storočí sa uvádza ako Némethfödé-
mes a Ófödémes. K obci bola v roku 1976 pri-
pojená obec Nové Osady, ktorá vznikla zlúčením 
bývalých kolónií Hajmáš a Sedín.

Najvýznamnejšou pamiatkou obce je rímsko-
katolícky kostol sv. Michala Archanjela. Rene-
sančnou stavbou začali v r. 1594. Podľa údajov ju 
dokončili až r. 1670.  V roku 1718 bola pristavená 
veža.

Evanjelický kostol bol vytvorený z hospodár-
skej budovy Pálffyho majera v r. 1958 z iniciatívy 
slovenských prisťahovalcov z Dolnej Zeme. 

Kúria v centre obce, v susedstve evanjelickej 
fary je klasicistická stavba postavená v r. 1828 
Miklósom Lacsnym, ktorý v tom istom roku na 
svojom majetku založil prvý cukrovar v Strednej 
Európe.  

Kalvária, na kopci v blízkosti námestia, má 
átrium hruškovitého pôdorysu. Vstupný portál 
do nej sa nachádza na západnej strane. Na juž-
nej a severnej strane je 7 zastavení priamo vsta-
vaných do múru átria. Kaplnka bolestnej Panny 
Márie bola postavená v r. 1756. V roku 2004 bola 
Kalvária z fondov EÚ obnovená a znovu vysvä-
tená. 

V obci sa zachovala aj ukážka ľudového sta-
viteľstva, domček so súpisným číslom 726, dnes 
Dom ľudového bývania. Je to malý trojpriesto-
rový dom s došteným štítom a krytý sedlovou 
trstinovou strechou.  Dom bol postavený v roku 
1910. Expozícia, ktorá pripomína 20. a 30. roky 
minulého storočia bola otvorená 1. júla 1991.  
V obecnom parku sú osadené vyrezávané dre-
vené pamätné stĺpy, ktoré sú spomienkou na 
pravidelné letné vzdelávacie tábory.

V súčasnosti je obec Veľké Úľany najväčšou 

obcou okresu Galanta. Obec je vybavená zdra-
votníckym zariadením, kultúrnym domom, ško-
lami a predškolskými zariadeniami. Nachádza 
sa tu futbalové ihrisko, kúpalisko Modrá perla, 
viacero reštauračných zariadení a predajní. 

Rozsiahle odborne udržiavané zelené plochy, 
parky, priestranné námestie, golfové ihrisko, 
vodná plocha „Lotos Lake“ ako aj oddychový 
park „Relax“ pri Čiernej vode poskytujú návštev-
níkom možnosti na oddych v príjemnom pro-
stredí. Inžinierske siete sú úplne vybudované. 
Mladým rodinám vychádza obec v ústrety po-
skytovaním nájomných bytov. V súčasnosti má 
obec k dispozícii už 100 takýchto bytov. Bezpeč-
nosť premávky cyklistov zabezpečujú tri cyklot-
rasy a cyklochodníky.

Obec riadi od roku 1998 Ing. František Gőgh, 
DBA starosta obce a teraz 11 členné obecné 
zastupiteľstvo, ktorí venujú náležitú pozornosť 
nielen rozvoji obce, ale aj k zabezpečeniu kva-
litného kultúrno-spoločenského a športového 
života občanov.

Zaujímavou atrakciou sú medzinárodné jaz-
decké preteky a obecné dni, ktoré sa tu konajú 
pravidelne každý rok. Príležitosť celotýždenné-
ho vzdelávania, oddychu a zábavy ponúka aj 
Festival na Matúšovej zemi.

Ďalšími pravidelnými kultúrno-spoločenský-
mi podujatiami sú Majáles, Novoosadská vese-
lica, ako aj Obecné svetielka.

Častými hosťami, účastníkmi týchto podujatí 
sú aj umelecké skupiny, spisovatelia, výtvarníci, 
speváci družobného mesta Jánossomorja.

Nagyfödémes főtere - Námestie obce Veľké Úľany
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Jánossomorja

A 6120 lakosú kisváros Győr-Moson-Sopron 
megye nyugati részén, a 86-os főút mentén, 
mintegy 20 km-re Pozsonytól, közvetlenül az 
osztrák határ mellett található. A Mosoni-síkság 
és a Fertő-Hanság-medence határán települt, 
három egykor önálló község Mosonszentjános, 
Mosonszentpéter és Pusztasomorja 1970-es 
egyesülése óta viseli a Jánossomorja nevet.

Mindhárom település az Árpád korban kelet-
kezett. A területen a határőrző besenyő, majd 
avar, később frank-bajor és magyar lakosság te-
lepedett meg. Az 1946-os kitelepítés következté-
ben 4500 németajkú lakosnak kellett elhagynia 
Mosonszentjánost és Mosonszentpétert, ennek 
következtében a két község szinte elnéptelene-
dett. Helyükre a környékbeliek mellett matyó-
földi telepesek és felvidéki kitelepített magyarok 
érkeztek. Több család éppen a testvérközség-
ből Nagyfödémesről. Az 1950-től 1990-ig tartó 
tanácsrendszer és az 1970-es községegyesítés 
sem tudta a kitelepítések okozta veszteségeket 
kompenzálni, úgy tűnt a település fejlődése vég-
érvényesen megtorpant. Az 1990-es fordulat 
aztán gyökeres változást hozott Jánossomorja 
életében. A szabadon választott képviselőtestü-
let már az első években megpróbálta az évtize-
des lemaradásokat behozni. Ettől az időtől fog-
va külföldi multinacionális cégeket és vegyesvál-
lalatokat vonzott Jánossomorjára.

A 2004-ben városi rangra emelt településen a 
közműhálózat teljesen kiépített. Az utcák 90%-a 
szilárd burkolatú. Jánossomorja hagyományőr-
ző kisvárosias településképét az 1980-as évek-
ben épült közintézmények, valamint a modern 
ipari létesítményei mellett gondozott zöldfelüle-
tek, ápolt közterek teszik vonzóvá és egységes-
sé. 

A várost a testvértelepülési szerződés aláírá-
sakor, 2004-ben Dr. Kurunczi Károly polgármes-
ter irányította. Jelenleg 2014-től Lőrincz György 
a város polgármestere. Munkáját 8 tagú képvi-
selőtestület segíti, akik a község fejlesztése mel-
lett nagy figyelmet fordítanak a sokrétű társa-
dalmi, sport és kulturális rendezvényekre is.

Jánossomorja számos lehetőséget kínál a tér-
ségbe látogatóknak. A határ mentiségből, va-
lamint az ebből évtizedekig tartó elzártságból 
adódó érintetlen természeti környezet kiemelt 
turisztikai attrakcióként értékelhető. A város te-
rülete határos a világörökség részét képező Fer-
tő-Hanság Nemzeti Park dél hansági körzetével. 
Az erre épülő szelíd turizmus kerékpáros láto-
gatói kiépített úthálózaton, vonzó környezetben 
pihenhetnek.

Jánossomorja

Mestečko so 6120 obyvateľmi sa nachádza v 
západnej časti župy Győr-Moson-Sopron, popri 
hlavnej ceste č. 86, asi 20 km od Bratislavy a tes-
ne pri rakúskych hraniciach. Terajší názov získa-
lo v roku 1970 spojením troch kedysi samostat-
ných obcí Mosonszentjános, Mosonszentpéter a 
Pusztasomorja, ktoré sa nachádzajú na hranici 
nížiny Moson a kotliny Fertő-Hanság. Všetky 
tri usadlosti, tvoriace dnešné mesto vznikli v 
dobe Arpádovcov. V menovanej oblasti sa usa-
dili Avari, neskoršie franko-bavorskí a maďarskí 
obyvatelia. V dôsledku vysídlenia v roku 1946 
sa obce Mosonszentjános a Mosonszentpéter 
takmer vyľudnili, lebo ich muselo opustiť 4500 
obyvateľov nemeckej menšiny. Na ich miesta 
prichádzali obyvatelia maďarskej národnos-

Polgármesteri Hivatal Jánossomorja – Mestský úrad Jánossomorja
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ti z územia bývalého Československa (z Hornej 
zeme) a kolonizátori z Matyóföld. Mnohé rodiny 
pochádzali práve z družobnej obce Veľké Úľany. 
Straty zapríčinené presídlením obyvateľstva ne-
vedeli kompenzovať ani reformy v období obec-
ných rád v rokoch 1950 – 1990, ani zlúčenie obcí  
v r. 1970. Zdalo sa, že rozvoj obce sa navždy za-
stavil. 

Prevrat v roku 1990 priniesol radikálnu zme-
nu v živote obce Jánossomorja. Demokraticky 
zvolené zastupiteľstvo obce sa už v prvých ro-
koch usilovalo dobehnúť desaťročia trvajúcu za-
ostalosť. Privábili do obce nadnárodné koncer-
ny a založili si spoločné podniky. Tento proces 
pretrváva dodnes. 

V roku 2004 získala obec Jánossomorja šta-
tút  mesta. Infraštruktúra, inžinierske siete sú v 
meste úplne vybudované. 90% ulíc má asfalto-
vý povrch. K jedinečnému príťažlivému obrazu 
kultúrneho dedičstva mesta prispievajú popri 
verejných inštitúciách, vybudovaných v 80-tych 
rokoch minulého storočia a nedávno vybudo-
vaných moderných priemyselných podnikov aj 
udržiavané zelené plochy, pekné námestia. 

Pri podpisovaní zmluvy o spolupráci v roku 
2004 viedol mesto primátor Dr. Károly Ku-
runczi. Od roku 2014 je primátorom mesta  
György Lőrincz, ktorý spolupracuje s osem člen-
ným poslaneckým zborom.

Jánossomorja poskytuje veľa možností pre 
návštevníkov. Pre blízkosť hraníc, v dôsledku 
čoho bola táto oblasť desaťročia v značnej miere 

izolovaná, sa tu zachovalo nedotknuté prírodné 
prostredie, čo sa pokladá za ozajstnú turistickú 
atrakciu. Oblasť mesta hraničí s južnou časťou 
Národného parku Fertő-Hanság, ktorý je súčas-
ťou svetového dedičstva. Turisti, cyklisti môžu 
používať vybudovanú sieť cyklotrás a oddycho-
vať v príjemnom prostredí.

Beszélő múlt

Nagyfödémes történelemének egyik gyászos 
eseménye az 1947/48-as csehszlovák–magyar 
lakosságcsere, amelynek keretén belül 210 csa-
ládot űztek el szülőföldjéről. 789 nagyfödémesi 
magyart telepítettek át Magyarországra, szakí-
tottak ki addigi környezetéből, megváltoztatva 
mind a felvidéki magyarlakta régiók és telepü-
lések, mind a Magyarországon érintett települé-
sek kulturális, etnikai és vallási képét. 

A mai Jánossomorja részei - Mosonszentjános 
és Pusztasomorja - voltak azok a települések, 
ahol befogadták a hazátlan Nagyfödémesieket. 

A Pozsonyi Állami Levéltár birtokrendezési 
adatai, valamint Nagyfödémes község idősebb 
lakosainak visszaemlékezései alapján Jánosso-
morján a következő családokat fogadták be: Du-
dás Terézia (2 fő), Vajda Imre (4), Hollósy Bene-
dek (5), Mikóczi Béla (4), Szőcs Vilmos (7), Vajda 
Gyula (3), Horony Ferenc (3), Dudás István (8), 
Ornyi A. Mária (2), Vajda Gyula (1). 

(Nagyfödémes monográfiája, 2010, Pukkai Lász-
ló – A lakosságcsere Nagyfödémesen – 160.-168. o.)

Utódaik, gyermekeik, unokáik hűen ápolják a 
kapcsolatukat a szülőfölddel. Szerencsére ez a 
borzalmas esemény már a múlté.

Ha a  két település barátságának kialakulásá-
ról beszélünk, akkor 1999-re kell visszatekinte-
nünk, amikor az elszakadt családi kötelékekből 
– Matkovics Antalné, sz. Gombai Anna és Vajda 
Gyuláné, sz. Andrássy Zsófia – révén született 
meg az ötlet, hogy a két település aktívan mű-
ködő nyugdíjas klubjai vegyék fel a kapcsolatot 
egymással. Az ötletet tettek követték. A János-
somorjai Nyugdíjasklub tagjai 1999. május 1-én  

Jánossomorja pihenőpark  - Oddychová zóna v meste Jánossomorja
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Hovoriaca minulosť 

Jednou zo smutných udalostí histórie Veľkých Úľan je československo-maďarská výmena obyva-
teľstva v rokoch 1947/48, v rámci ktorej vysídlili z rodnej obce 210 rodín. 789 Veľkoúľancov presídlili 

do Maďarska, vytrhnúc ich zo svojho obvyklé-
ho prostredia. Týmto krokom zmenili kultúrny, 
etnický aj náboženský obraz usadlostí dovtedy 
obývaných väčšinou obyvateľmi maďarskej ná-
rodnosti nielen na Hornej zemi, ale aj dotknu-
tých usadlostí v Maďarsku.

Dnešné mesto Jánossomorja bolo jednou  
z obcí, kde prijali Veľkoúľancov, ktorí stratili svoj 
domov.

Na základe údajov o majetkovom usporiada-
ní zo Štátneho archívu v Bratislave a podľa spo-
mienok starších obyvateľov Veľkých Úľan, časti 
obce Jánossomorja – Mosonszentjános a Pusz-

ellátogattak Nagyfödémesre, majd még ebben 
az évben május 26-án a nagyfödémesi nyugdí-
jasok töltöttek egy szép napot Jánossomorján. 
Ennek kapcsán feltétlenül meg kell említeni a 
két klub akkori elnökét Egervári Emmát János-
somorjáról és a Radványi Magdalénát Nagyfö-
démesről, akik hosszú éveken keresztül ápolták 
ezt a barátságot, s adták tovább utódaiknak is.

A nyugdíjasok után felvették egymással a 
kapcsolatot a kulturális csoportok, a tűzoltók 
és a sportolók is.  Az évente történő találkozá-
sok kapcsán a két település önkormányzatai is 
egyre közelebb kerültek egymáshoz, míg 2004-

ben a barátság hivatalos formát is öltött. 2004. 
szeptember 24-én Nagyfödémes önkormány-
zatának delegációja Gőgh Ferenc polgármester 
úr vezetésével részt vett azon az ünnepségen, 
amelyen Jánossomorja városi rangot kapott. Az 
ünnepség keretén belül sor került a testvérte-
lepülési szerződés aláírására is. Ezt követően 
október 22-én Jánossomorja város delegációja 
Dr. Kurunczi Károly polgármester vezetésével 
szintén ellátogatott Nagyfödémesre, hogy részt 
vegyen a felújított kulturális emlékünk a Kálvá-
ria újraszentelésén, s egyben Nagyfödémesen is 
aláírásra kerüljön az együttműködési szerződés.

Az együttműködési szerződés aláírása - Podpísanie zmluvy o spolupráci

Az első találkozás 1999. május 1-jén – Prvé stretnutie 1.mája 1999
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tasomorja - prijali nasledovné rodiny: Dudás Terézia (2 osoby), Vajda Imre (4), Hollósy Benedek 
(5), Mikóczi Béla (4), Szőcs Vilmos (7), Vajda Gyula (3), Horony Ferenc (3), Dudás István (8), Ornyi A. 
Mária (2), Vajda Gyula (1). 

(Monografia Veľké Úľany, 2010, Ladislav Pukkai – Výmena obyvateľstva vo Veľkých Úľanoch – strany 
160.-168.)

Ich potomkovia, deti a vnuci verne udržiavajú vzťah s rodnou vlasťou. Našťastie je táto hrozná 
udalosť už minulosťou.

Keď hovoríme o vzniku priateľstva týchto dvoch usadlostí, musíme sa vrátiť do roku 1999, keď 
sa vďaka Anne Matkovicsovej, r. Gombaiovej z Veľkých Úľan a Žofii Vajdovej, r. Andrássyovej z Já-
nossomorje z roztrhnutých rodinných pút zrodila myšlienka, aby kluby dôchodcov týchto usadlostí 
začali spolupracovať. Po myšlienke nasledovali činy. Dôchodcovia z mesta Jánossomorja navštívili 
Veľké Úľany dňa 1. mája 1999. Ešte v tom istom roku 26. mája zavítali veľkoúľanskí dôchodcovia 
do Jánossomorje, kde strávili jeden krásny deň. V tomto kontexte určite musíme spomenúť mená 
vtedajších predsedníčok klubov dôchodcov, Emmu Egervári z Jánossomorje a Magdalénu Radvá-
nyiovú z Veľkých Úľan, ktoré dlhé roky pestovali toto priateľstvo a odovzdali posolstvo aj svojim 
nasledovníkom.

Po dôchodcoch začali spolupracovať aj umelecké súbory, hasiči a športovci. 
V súvislosti s každoročnými stretnutiami sa stále viac zbližovali aj samosprávy oboch osád, až 

kým v roku 2004 dostalo toto priateľstvo aj oficiálnu podobu. 24. septembra 2004 sa delegácia 
obce Veľké Úľany pod vedením starostu obce Ing. Františka Gőgha zúčastnila na oslave, ktorá sa 
uskutočnila pri slávnostnom odovzdaní titulu mesta pre obec Jánossomorja. V rámci oslavy bola 
podpísaná aj zmluva o  spolupráci. Následne dňa 22. októbra 2004 navštívila delegácia mesta Já-
nossomorja pod vedením primátora Dr. Károlya Kuruncziho Veľké Úľany, kde sa zúčastnili vysväte-
nia obnovenej kultúrnej pamiatky Kalvária a zároveň bola aj vo Veľkých Úľanoch podpísaná priateľ-
ská dohoda o spolupráci. 

Megemlékezések

Nagyfödémes község önkormányzata, Borovszký László polgármester vezetésével, a kitelepítés 
50. évfordulója alkalmából, 1998. július 4-én és 5-én szervezte meg első alkalommal a sajnálatos 
lakosságcsere keretén belül kitelepített személyek találkozóját szülőfalujukban, amelyre 249 sze-
mély kapott meghívást. Az eredetileg kitelepített személyek közül 125-en vettek részt a találkozón, 
akiket 146 hozzátartozó kísért el. Jánossomorjáról 
is szép számban érkeztek az elszármazottak. Név 
szerint: Csizmazia Gézáné, sz. Horony Erzsébet, id. 
Dudás István, Farkas Jenőné, sz. Sebők Mária, Gősi 
Istvánné, sz. Szőcs Mária, Hollósi Benő, Kramarics 
Lajosné, sz. Hollósi Mária, Husz Istvánné, sz. Mikó-
czi Gizella, Szőcs Vilmos, Vajda Gyuláné, sz. And-
rássy Zsófia, Varga Miklósné, sz. Szőcs Ilona, Vajda 
Imre.  A hivatalos rendezvényen kívül mindannyi-
an az itt maradt családjaiknál, rokonaiknál töltöt-
ték a fennmaradt időt.  

Akkor született meg az ötlet, hogy a két telepü-
lés nyugdíjasai vegyék fel a kapcsolatot egymással. Rokonok: Ancsi és Zsófi néni – Rodina: teta Anna a Zsófia
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Az ilyen jellegű találkozóra második alkalommal, tíz évvel később, a kitelepítés 60. évfordulója 
alkalmából, 2008. július 31-én a III. Mátyusföldi Fesztivál keretén belül került sor, amelyre ismét 
meghívást kaptak a még élő elszármazottak, illetve azok hozzátartozói.

Nagyfödémes község polgármestere, Gőgh Ferenc, ünnepi beszédében a 60. évforduló tanulsá-
gára hívta fel a figyelmet: „…lehet a történelemben tévedni és lehet bűnt elkövetni, de itt az ideje, 
hogy az európai népek egymáson ejtett sebei begyógyuljanak. A sebet ejtőknek meg kell tanulni 
megkövetni és bocsánatot kérni, a sebesülteknek meg kell tanulniuk megbocsátani. De nem felej-
teni, mivel a mában élő múlt befolyásolja a jelent, s jövőnket egyaránt. Hogy ez az esemény soha 
többé ne ismétlődhessen meg és soha senkit ilyen sorscsapás ne fenyegessen, az utódoknak is 
tudniuk kell azokról az igazságtalanságokról, amelyeket a csehszlovákiai magyarokkal szemben 
követtek el, amikor el akarták tépni a gyökereket, hontalanná akarták őket tenni. Sose feledjük 
el a meghurcolást, de keressük a megbékélést. A bocsánatkérés elmaradt. Elmaradt egy szolid 
főhajtás a felvidéki magyarság előtt. Tekintsük ezt a mai 60 éves évforduló emléknapját a bor-
zalmas események erkölcsi jóvátételének.”

Az emlékünnepség befejezéseként Lőrincz György a Jánossomorjai Balassi Bálint Művelődési 
Ház akkori igazgatójának jóvoltából a résztvevők megtekinthették a Jánossomorjai Városi Televízió 
„Ez volt a sorsunk…” című dokumentumfilmjét, amelyben a Jánossomorjára kitelepített személyek – 
köztük nagyfödémesiek - vallanak azokról a napokról.

Az évek gyorsan elszállnak, ezért Nagyfödémes község önkormányzata a következő találkozóval 
már nem várt tíz évet, hanem a 65. évforduló kapcsán, 2013. július 5-ére invitálta haza az elszár-
mazott nagyfödémesieket. A 171 még élő kitelepített közül már csak 39-en tudtak részt venni azon 

Elszármozottak találkozója 2008-ban – Stretnutie rodákov v roku 2008
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az emléknapon, amelyet Nagyfödémes község és a Csemadok helyi szervezete rendezett a szomo-
rú évforduló alkalmából.

Az emléknap hálaadó szentmisével kezdődött a római katolikus templomban, ahol Kasáš Béla 
atya prédikációjában megemlítette, hogy sokukat éppen ebben a templomban kereszteltek, itt 
voltak elsőáldozók. A szentmise megható pillanata volt, amikor a Hartára kitelepítettek átadták a 
plébános úrnak azt a templomzászlót, amelyet 1948-ban az utolsó kitelepítettek vittek magukkal, 
s ebből az alkalomból visszahozták eredeti helyére. Az évforduló alkalmából a templom falán egy 
emléktáblát helyeztek el, amelyet Gőgh Ferenc, a község polgármestere leplezett le. Készítője Csé-
falvay Kázmér, s az utókor számára figyelmeztető mementóként szolgál majd, hogy soha többé ne 
fordulhasson elő olyan borzalom, mint akkor. 

Az emléknap a kultúrházban ünnepi műsorral folytatódott, amelyben elsőként a Borsos Mihály 
Magyar Tanítási Nyelvű Iskola irodalmi színpada mutatta be az „Ez itt az én hazám…” című műsorát. 

A község polgármestere Gőgh Ferenc egy-egy „Nagyfödémes” című monográfiát ajándékozott a 
község szülötteinek.   

Az emléktáblánál minden év április 12-én, a Felvidéki kitelepítettek napja alkalmából koszorúzási 
ünnepségre kerül sor.

Legutóbb 2018. július 6-án, a 70. évforduló 
alkalmából hívta haza a harangszó az 1947-1948-
ban kitelepített nagyfödémesieket és azok le-
származottait – gyermekeit és unokáit. A megha-
tó és feledhetetlen emléknapon összesen 134-en 
vettek részt. A találkozót megtisztelte jelenlété-
vel Jánossomorja polgármestere Lőrincz György 
és alpolgármestere Bella Zsolt is. 

Az emléknap a kultúrházban ünnepi megemlé-
kezéssel kezdődött, amelyen Gőgh Ferenc, Nagy-
födémes polgármestere köszöntötte a község 
szülöttjeit, utódaikat és a helyi hozzátartozókat. 

Beszédében hangsúlyozta, hogy szükség van 
az ilyen emléknapokra, hogy az ifjú generáció 
soha ne engedje meg, hogy ilyen tragédiára még 
egyszer sor kerülhessen az emberiség történel-
mében. Többek között arra is biztatta az egybe-
gyűlteket, hogy adják át a szomorú tapasztalatu-
kat, hogy mit jelentett elhagyni a falut, a házat, 
a földet, a temetőt, ahol az őseik nyugszanak. 
Ünnepi megemlékezését a következő szavakkal 
fejezte be: 

„Ezen a mai emléknapon visszaemlékezünk a múltra, de előretekintünk a jövőbe is. Várjuk, 
hogy kimondja végre valaki azt, hogy igazságtalanság volt az, ami a felvidéki magyarokkal tör-
tént. Várjuk, hogy valaki végre bocsánatot kérjen a hontalanság éveiért, a szétszaggatott csa-
ládokért. Hrotkó Géza kanonok, pápai prelátus szavaival „várjuk,- nem lázadozva, nem bosszú-
vágytól lihegve, de várjuk és elvárjuk!”

És reméljük, hogyha így tudunk emlékezni szeretettel, megértéssel egymás iránt, akkor ez a 
várakozás előbb-utóbb be fog számunkra teljesedni.”

Polgármesteri kézfogás az Emléktábla előtt  
Podanie rúk starostov pred Pamätnou tabuľou
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Spomienkové podujatia

Obecná samospráva vo Veľkých Úľanoch pod 
vedením starostu obce Ladislava Borovszkého 
organizovala prvýkrát stretnutie vysťahovaných 
rodákov pri príležitosti 50. výročia vysídlenia 
v dňoch 4. a 5. júla 1998, na ktoré pozvala 249 
osôb. Z pôvodne vysťahovaných rodákov sa toh-
to stretnutia zúčastnilo 125 osôb, ktorých spre-
vádzalo 146 rodinných príslušníkov. Aj z obce 
Jánossomorja prišli rodáci v hojnom počte. Me-
novite: Csizmazia Gézáné, r. Horony Erzsébet, 
id. Dudás István, Farkas Jenőné, r. Sebők Mária, 
Gősi Istvánné, r. Szőcs Mária, Hollósi Benő, Kra-
marics Lajosné, r. Hollósi Mária, Husz Istvánné, 
r. Mikóczi Gizella, Szőcs Vilmos, Vajda Gyuláné,  
r. Andrássy Zsófia, Varga Miklósné, r. Szőcs Ilona, 
Vajda Imre. Mimo oficiálneho stretnutia strávi-
li svoj voľný čas u svojich príbuzných, u rodín, 
ktoré tu zostali. Vtedy sa zrodila myšlienka, aby 
dôchodcovia oboch usadlostí začali so spoluprá-
cou. 

Emlékünnepség - 2018 - Spomienková slávnosť

Rokonok - Rodina
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Ďalšie podobné stretnutie sa uskutočnilo po 10-tich rokoch, pri príležitosti 60. výročia vysídle-
nia, konkrétne dňa 31. júla 2008 v rámci III. Festivalu na Matúšovej zemi, na ktoré dostali pozvanie 
ešte žijúci vysídlení rodáci Veľkých Úľan.

Starosta obce, Ing. František Gőgh vo svojom slávnostnom príhovore upriamil pozornosť na dô-
ležitosť takýchto spomienkových dní: „... v histórii je možné pomýliť sa, dá sa spáchať hriech, ale 
je tu čas na to, aby sa rany, ktoré si navzájom spôsobili európske národy zahojili. Tí, ktorí uštedri-
li rany by sa mali vedieť ospravedlniť, a zranení sa musia naučiť odpúšťať. Ale nie zabudnúť, lebo 
minulosť má vplyv na náš dnešok aj na budúcnosť. Aby sa takáto udalosť už nikdy neopakovala a 
aby nikomu takýto krutý osud nikdy nehrozil, musia naši potomkovia poznať pravdu aj o neprá-
vostiach páchaných na Maďaroch v Československu, keď chceli pretrhnúť ich korene, chceli z nich 
spraviť bezdomovcov. Nikdy nezabúdajme na túto neprávosť, ale hľadajme zmierenie. Osprave-
dlnenie sa neuskutočnilo. A neuskutočnilo sa ani ľútostné sklonenie hlavy pred Maďarmi z Hornej 
zeme. Považujme toto 60. výročie za morálnu náhradu tých strašných udalostí.“

Na záver podujatia vďaka 
vtedajšiemu riaditeľovi Mest-
ského kultúrneho strediska 
Bálinta Balassiho, Györgyovi 
Lőrinczovi si mohli prítom-
ní pozrieť dokumentárny film 
Mestskej televízie Jánosso-
morja pod názvom „Bol to náš 
osud...“,  ktorý nakrútili s pria-
mymi účastníkmi – medzi nimi 
aj Veľkoúľancami – udalostí  
z pred 60. rokov.

Čas rýchlo plynie a roky pri-
búdajú. Preto sa samospráva 
obce Veľké Úľany rozhodla, že 
na ďalšie stretnutie nepočká 

desať rokov, ale pri príležitosti 
65. výročia vysídlenia pozvala 
rodákov obce na spomienkový 
deň usporiadaný 5. júla 2013. 
Na stretnutí, ktoré organizova-
la naša obec v spolupráci so Zá-
kladnou organizáciou Csema-
doku sa zo 171 žijúcich rodákov 
zúčastnilo len 39. 

Spomienkový deň bol za-
hájený slávnostnou svätou 
omšou v rímskokatolíckom 
kostole, ktorú celebroval pán 
farár Vojtech Kasáš. V tomto 
kostole, ako to vo svojej kázni 
spomínal pán farár, viacerých 



12

vysídlených krstili alebo práve tu boli na prvom svätom prijímaní. Bolo veľmi dojímavé, keď naši 
rodáci z obce Harta odovzdali pánovi farárovi zástavu, ktorú kedysi odniesli so sebou poslední vy-
sídlení z našej obce a pri tejto príležitosti ju vrátili cirkevnej obci svojej rodnej dediny. Po svätej omši 
bola odhalená pamätná tabuľa na stene kostola, ktorú vyhotovil Kazimír Cséfalvay. Tento pomník 
bude mementom pre mladú generáciu, aby sa v budúcnosti už takáto hrôzostrašná tragédia nezo-
pakovala. Pamätnú tabuľu odhalil starosta našej obce Ing. František Gőgh a pán farár Vojtech Kasáš 
ju následne požehnal. 

Stretnutie pokračovalo v kultúrnom dome slávnostným programom, v úvode ktorého sa pred-
stavilo divadlo poézie pri Základnej škole Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským so 
svojím programom „Toto je moja vlasť...“.

Starosta obce Ing. František Gőgh  venoval prítomným rodákom obce monografiu „Veľké Úľany“.
Odvtedy pri pamätnej tabuli každoročne 1. apríla pri príležitosti dňa vysťahovaných z Hornej 

zeme uskutoční pietny akt kladenia vencov.

Naposledy pozývali zvony ešte žijúcich rodákov, ktorí boli v rokoch 1947/48 vysídlení z našej 
obce a ich potomkov – deti a vnukov do Veľkých Úľan dňa 6. júla 2018 pri príležitosti 70. výročia vy-
sídlenia. Dojemného a nezabudnuteľného stretnutia sa zúčastnilo 134 hostí. Podujatie uctili svojou 
účasťou aj primátor mesta Jánossomorja György Lőrincz a jeho zástupca Zsolt Bella. 

Spomienkový deň bol zahájený v kultúrnom dome slávnostným prijatím všetkých hostí a ich 
úľanských príbuzných. 

Kladenie vencov pri kostole - Koszorúzás a templomnál



13

Prítomných pozdravil starosta našej obce Ing. František Gőgh, ktorý vo svojom príhovore zdô-
raznil, že takéto stretnutia sú veľmi potrebné, aby mladá generácia nikdy nedovolila zopakovať po-
dobné tragédie v histórii ľudstva. Okrem iného povzbudzoval prítomných, aby svojim potomkom 
odovzdali vlastné smutné skúsenosti o tom, čo znamená opustiť svoju rodnú dedinu, dom, poze-
mok, cintorín, kde odpočívali ich predkovia. Svoj príhovor dokončil slovami:

„V tento pamätný deň si zaspomíname na minulosť, ale zároveň pozeráme do budúcnosti. Ča-
káme, aby už konečne niekto povedal, že to bola nespravodlivosť, čo sa stalo s Maďarmi z Hor-

nej zeme. Čakáme, aby sa 
niekto ospravedlnil za roky 
bezprávia, keď mnohým 
vzali ich domov, za násilne 
rozdelené rodiny... Citujúc 
slová pápežského preláta, 
Gézu Hrotkó: „čakáme, nie 
protestujúc a pomstychti-
vo, ale čakáme a očakáva-
me ospravedlnenie!“ A dú-
fame, že keď takto s láskou 
a porozumením voči sebe 
vieme spomínať, tak toto 
naše očakávanie sa skôr, či 
neskôr naplní!“

Kitelepítési ünnepség - 2018 - Spomienková slávnosť
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Napjainkban…

A családi kötelékekből született testvértelepülési kapcsolat gyümölcsöző eredményeket hozott 
mindkét település számára. Az önkormányzatok közös sikeres határon átnyúló pályázatokkal gaz-
dagítják és fejlesztik településeiket. A civil szervezetek, művészeti csoportok és egyéni alkotók pe-
dig kölcsönösen bemutatkoznak egymásnak.

V dnešných dňoch:

Priateľské vzťahy, ktoré vznikli z rodinných pút priniesli svoje ovocie. Obe samosprávy zveľaďujú 
svoje usadlosti spoločnými úspešnými cezhraničnými projektmi. Občianske združenia, spoločen-
ské organizácie, umelecké súbory, ako aj jednotliví tvorcovia sa navzájom predstavujú svojou čin-
nosťou a so svojimi dielami. 

Sikeres közös határon átnyúló uniós pályázataink:
Naše úspešné spoločné projekty cezhraničnej spolupráce, podporované z EÚ:

 2005 - 2006  „Partnerséggel az Európai Unióban”
   „Partnerstvom v Európskej únii”

 2010 - 2011   „Felfedezzük a természetet” 
   „Objavíme prírodu” 

 2015  „A kocka el van vetve” 
   „Kocky sú hodené” 

 2016  „Bátraké a szerencse”
   „Odvážnym šťastie praje”

 2017 - 2018  „Partnerséget építünk – Természeti töredékek” 
   „Budujeme partnerstvá – využijeme fragmenty prírody” 

 2021  „Hazajárás”
   „Návraty”
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Fotók a pályázatokról 
Fotodokumentácia o projektoch
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A két település kapcsolattartása képekben
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Fotodokumentácia o spoločných podujatiach 
Veľké Úľany - Jánossomorja
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Megbecsüljük egymást

A barátságot mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy kölcsönösen megbecsüljük egymás 
munkáját. Értékeljük azok tevékenységét, akik sokat tesznek a barátság fenntartása érdekében. 
2011-ben a Jánossomorjai Társaskör Egyesület javaslatára Száraz Erzsébet lett a város „Tisztelet-
beli polgára”. 2012-ben pedig Dr. Kurunczi Károly, Jánossomorja polgármestere és Lőrincz György, 
alpolgármester kapott díszpolgári címet Nagyfödémestől. 2014-ben Nagyfödémes polgármestere, 
Gőgh Ferenc kapta meg a „Jánossomorja díszpolgára” megtisztelő címet.  A díszpolgárok sora 2021-
ben Bella Zsolttal, Jánosomorja jelenlegi alpolgármesterével bővült, aki „Nagyfödémes díszpolgá-
ra” lett.

Vážime si jeden druhého

Krásnym dôkazom priateľstva je aj skutočnosť, že vysoko hodnotíme prácu toho druhého a oce-
ňujeme činnosť tých, ktorí značnou mierou prispeli k obohateniu spolupráce. V roku 2011 na návrh 
združenia Társaskör získala ocenenie „Čestná občianka mesta Jánossomorja“ Alžbeta Szárazová.  
V roku 2012 sa stali čestnými občanmi našej obce predstavitelia mesta Jánossomorja, a to primá-
tor, Dr. Károly Kurunczi, a  zástupca primátora, György Lőrincz. V roku 2014  sa stal čestným obča-
nom mesta Jánossomorja aj starosta obce Veľké Úľany Ing. František Gőgh, DBA. V roku 2021 získal 
titul „Čestný občan obce Veľké Úľany“  súčasný zástupca primátora mesta Jánossomorja Zsolt Bella.

Nagyfödémes díszpolgárai
Čestní občania obce Veľké Úľany



A kiadványt szerkesztette: 
Száraz Erzsébet
Vajda Gabriella 

Metzner Zsuzsanna 
Forrásanyag: 

Nagyfödémes 
2010. ISBN: 978-80-89198-78-8 

Obecné noviny: Veľkoúľanský obzor 
A kiadványért felelős: 

Gőgh Ferenc 
Fényképanyag: 

a község fotóarchívuma 
a HMK fotóarchívuma 

Kiadja: Nagyfödémes Község 
Nyomdai előkészítés és nyomtatás: 

Sinex Reklámügynökség, Szenc

Publikáciu zostavili:
Alžbeta Szárazová
Gabriela Vajdová
Zuzana Metzner
Zdrojový materiál:
Veľké Úľany
2010. ISBN: 978-80-89198-77-1
Nagyfödémesi láthatár – községi lap
Zodpovedný:
František Gőgh
Fotodokumentácia :
archívne zábery obce
archívne zábery MKS
Vydáva : Obec Veľké Úľany
Grafická úprava a tlač:
Reklamná agentúra Sinex, Senec

Obsah tohto bulletinu nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko EÚ. 
Jelen promóciós anyag nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.


